PAMETNO MESTO
MARIBOR 2030
Tematska delavnica BIVANJE
Matjaž Fras, Petra Hercog, Andrej Dover, Igor Kos
Maribor, 01.02.2021

Predstavitev poteka delavnice
Delavnica bo potekala po sledečih skopih :
1.

Predstavitev izvajalcev

2.

Generalni podatki o projektu PMM

3.

Predstavitev izhodišč

4.

Predstavitev koncepta PMM

5.

Tematsko področje BIVANJE

6.

Zaključek

Delavnica traja 60 minut
V trajanju delavnice ( ko ne govorite)
prosim utišajte mikrofon, za besedo se
prijavite z dvigom roke.

Med predstavitvami se bodo izvajale spletne
ankete, povezava za dostop vam bo posredovana
v pogovor ( chat), uporabljali bomo spletno
orodje AHA slides .

Predstavitev ekipe

Začetna anketa

Anketa 1

Anketa 2

Kaj razumete pod pojmom Pametno mesto?

Katera področja bi naj Pametno mesto
zajemalo?

Predstavitev vsebine in nadaljnjih korakov
Časovni okvir za izvedbo in pripravo strategije
PMM
Delavnice 1.sklop 01. -04.02.2021
Izdelava osnutka PMM do 19.02.2021

Drugi sklop delavnic 23. – 26.02.2021
Izvedbeni načrt PMM do 26.03.2021

Zakaj izdelava Strategije PMM
Na splošno mora strategija in projektne rešitve pokrivati tri
ključne vidike “pametnih mest”: družbene, ekonomske in
tehnološke. Pri izdelavi strategije načrtujemo združitev
vseh treh s funkcionalnim pristopom, pri katerem bo vsako
konkretno urbano okolje (na ravni mesta) dojeto kot
posamična instanca, pri kateri bo mogoče izmed
projektnih elementov uporabiti tiste, ki ustrezajo razvitosti
ali specifikam ciljnega okolja.

KONCEPT PAMETNEGA MESTA
1.

Pametno mesto?
• „Digitalizacija“ / Digitalne inovacije – Digitalna preobrazba mesta Maribor
• Izboljšanje konkurenčnosti in predvsem učinkovitosti urbanih (mestnih)
storitev
• Povezani -> večja kakovost in boljša organiziranost mesta Maribor
• Enotna in učinkovita platforma / vse na enem mestu

2.

Povzetek že opravljenih aktivnosti MO Maribor in drugih ključnih deležnikov
• SCMB platforma (2013 do danes)
• EU strateška in vsebinska nadgradnja politike na področju pametnih mest
• MOM aktivnosti 2019-2020 –> Strategija 2021
• 2021-2030 Izvedbeni načrti (akcijski načrti)

3.

Pregled ključnih mednarodnih usmeritev na področju Pametnih mest

4.

Definicija Pametnega mesta Maribor

PREGLED KLJUČNIH MEDNARODNIH USMERITEV NA PODROČJU PAMETNIH MEST #1
EU je področje Pametnih mest opredelila skozi Načrt
digitalne preobrazbe mest in regij s 4 ključnimi področji:
1. Ključne infrastrukturne in naložbene podlage;
dostop do podatkov in tehnologij za uporabne
rešitve;
2. Vodenje in sodelovanje za pametno upravljanje
lokalnega digitalnega ekosistema;
3. Digitalne veščine in
4. Inovativno podjetništvo kot osnova za pospešitev
procesa digitalne preobrazbe.

Področja zajemajo vse vidike priprave in izvedbe
takšnega procesa kot tudi definirajo deležnike in njihovo
vlogo v procesu in sistemu delovanja kot tudi ključne
potrebne dokumente za pripravo in izvedbo.

PREGLED KLJUČNIH MEDNARODNIH USMERITEV NA PODROČJU PAMETNIH MEST #2
10 izhodišč za razvojni proces pametnega mesta
1.

Ponovno ocenite vlogo mesta in njegove uprave

2.

Vključite v proces prebivalce in ključne deležnike

3.

Izogibajte se izoliranim rešitvam

4.

Spodbujanje pobud, samozadostnih poslovnih modelov

5.

Ustvarite celovite podatke

6.

Vzpostavite inovacijska stičišča za spodbujanje ekosistema

7.

Zagotovite varnost podatkov

8.

Vključite operaterje infrastrukture v design, financiranje
in izvedbo aktivnosti

9.

Vključevanje javnosti in politična podpora procesu

10. Vzpostavite koordinacijsko in izvedbeno strukturo

KONCEPT PAMETNEGA MESTA - DEFINICIJA
Definicija Pametnega Mesta Maribor
“Pametno mesto je mesto, ki se razvija
trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki
svojim prebivalcem nudi najvišjo kakovost
bivanja, ki za doseganje teh ciljev uporablja
inovativne sistemske in tehnološke rešitve.”
Področja:
1.

Upravljanje (Smart Governance)

2.

Gospodarstvo (Smart Economy)

3.

Mobilnost (Smart Mobility)

4.

Okolje (Smart Environment)

5.

Bivanje (Smart Living)

6.

Ljudje (Smart People)

BIVANJE izhodišča MOM
Identifikacija z lokalno zgodovino, kulturo in
naravo s spodbujanjem urbanega načina
življenja.
Mesto zagotavlja varnost svojim meščanom.
Spodbujanje živahnega mestnega jedra.
Organizacija prireditev in drugih dogodkov.
Visokokakovostne javne prireditve.
Promocije umetnosti, kulture in naravne
dediščine.

BIVANJE trenutno stanje v spletne strani z dogodki

BIVANJE trenutno stanje mobilne aplikacije ( 31.01.2021)

BIVANJE dogodki anketa
Anketa 1

Ali so spletne strani in aplikacije za dogodke v
Mariboru dobro pripravljene in promovirane ?

Anketa 2
Kaj je potrebno po vašem mnenju da bi več
prebivalcev uporabljalo spletne strani in
mobilne aplikacije?

BIVANJE promocija umetnosti, kulturne in naravne dediščine
anketa
Anketa 1

Anketa 2

Ali ste mnenja da spletne strani v Mariboru
ustrezno predstavljajo lokalno umetnost,
kulturno in naravno dediščino?

Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno
izboljšati?

BIVANJE Zeleni dogovor EU
EU je v 2020 predstavila obsežen paket političnih
usmeritev, ki jih bo ustrezno spremljala
sprememba zakonodaje na ključnih razvojnih
področjih – ZELENI DOGOVOR.
Zeleni dogovor obravnava področja, ki bodo
imela direkten vpliv na način kako se v bodoče
organizirajo javne prireditve, predvsem v smislu
njihove ekološkega in okoljskega odtisa.
Uporaba embalaže za enkratno uporabo kot tudi
cilji pri zmanjšanju količine odpadkov so jasno
postavljeni, kot tudi učinkovita raba energije in
mobilnostne rešitve.

BIVANJE Zeleni dogovor EU
Glavni poudarki zelenega dogovora EU
1. preobraziti EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri
gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij
toplogrednih plinov in v katerem bo rast ločena od rabe virov
2. zavarovati, ohraniti in poživiti naravni kapital EU ter zaščititi
zdravje in dobrobit državljanov in državljank pred nevarnostmi, ki izhajajo iz
okolja, in njegovimi učinki
3. EU ima kolektivno sposobnost, da preobrazi svoje gospodarstvo in družbo ter ju
usmeri na pot večje trajnostnosti
4. Zeleni dogovor je sestavni del strategije te Komisije za izvajanje agende Združenih
narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja

BIVANJE

Cilji
trajnostnega
razvoja ZN

BIVANJE organizacija dogodkov - predlogi
Potrebna bo sistemska rešitev organizacije in promocije dogodkov, ki bo
zahtevala ustrezne pristope za izvajanje :
1. Administrativne - možnost spletne prijave – vse na enem mestu, vsi
dokumenti različnih soglasodajalcev
2. Organizacijske - organizacija prireditev z ničelnim okoljskim odtisom
3. Mobilnostne - udeležencem prireditev se omogoči subvencioniran javni
prevoz z vstopnico
4. Promocijske – skupen mestni portal za vse vrste prireditev in dogodkov z
opozorili prekrivanja ( ZTM, RRA?)
5. Izobraževalne – prireditve naj prispevajo s svojim načinom organizacije za
ozaveščanje udeležencev predvsem na okoljskem, mobilnostnem in lokalno
kulturnem področju
6. Klasifikacija predvsem odprtih javnih površin za tipe dogodkov, kje kaj da
se lahko prireditelji ustrezno pripravijo z jasno postavljenimi pravili uporabe

Pogovor z udeleženci
Vprašanja in odgovori

Obrazec za projektne ideje v okviru PMM je objavljen na
spletni strani https://smartcitymaribor.si/si/Strategija/ in ga
lahko oddate na mail strategija@smartcitymaribor.si
Za vaša vprašanja, pobude smo vam na razpolago na mailu
strategija@smartcitymaribor.si, prav tako nas lahko
kontaktirate v kolikor bi želeli organizirati še dodatno
delavnico za deležnike za posamezno področje.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST

